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Пам’яті Василя Івановича Глущенка (1947–2014)
Восьмого січня 2014 р. після важкої та тривалої хвороби пішов з життя завідувач кафедри
мікології та фітоімунології біологічного факультету Глущенко Василь Іванович.
Василь Іванович народився 24 січня 1947 р. у селі Червоне Білопільського району на Сумщині.
Після навчання у Сумському медичному училищі та несення служби у лавах Радянської Армії, у
1975 р. він вступив на біологічний факультет Харківського державного університету (зараз Харківський
національний університет імені В.Н.Каразіна). Від самого початку навчання в стінах університету він
захопився наукою про хвороби рослин – фітопатологією. Починаючи зі студентських років, науковим
керівником та наставником В.І.Глущенка була відомий радянський фітоімунолог, професор
Т.В.Ярошенко.
Після закінчення навчання В.І.Глущенко залишився працювати в університеті на посаді
асистента кафедри фізіології та біохімії рослин (спеціалізація «мікологія та фітопатологія»). Основним
напрямком його наукової роботи було вивчення взаємовідносин патогенних організмів з рослинами.
У 1982 р. В.І.Глущенко захистив кандидатську дисертацію «Патогенез переноспороза лука и защитные
мероприятия».
Починаючи з 1983 р. В.І.Глущенко працював заступником декана біологічного факультету з
навчальної роботи, а у 1988 р. був обраний на посаду декана факультету, на якій пропрацював
протягом 17 років.
Працюючи деканом факультету, В.І.Глущенко був одним з організаторів відкриття на
біологічному факультеті спеціальностей «фундаментальна медицина» та «лабораторна діагностика»,
які стали основою для створення у 1993 р. окремого факультету фундаментальної медицини (зараз –
медичний факультет).
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У 1993 р. за ініціативою В.І.Глущенка також було відновлено роботу кафедри мікології та
фітоімунології, яка протягом багатьох років існувала у вигляди окремої спеціалізації при кафедрі
фізіології та біохімії рослин. Дотепер ця кафедра залишається єдиною в системі вищої освіти України,
що готує фахівців-мікологів.
Під керівництвом Василя Івановича на кафедрі були розгорнуті наукові дослідження з
біорізноманіття, екології та систематики грибів, фітопатології, імунітету рослин, медичної та
ветеринарної мікології, мікотоксикології, вивчення грибів-деструкторів та захисту матеріалів від
пошкодження ними, а також біотехнології грибів. Випускники створеної ним кафедри працюють в
мікологічних, фітопатологічних та мікробіологічних лабораторіях, у галузі рослинництва та захисту
рослин від хвороб, на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості, на біотехнологічних
підприємствах, у службах екологічного моніторингу та карантину рослин, в науково-дослідних
інститутах біологічного і медичного напрямків, а також займаються викладацькою діяльністю в
навчальних закладах України та інших країн світу.
Василь Іванович поклав багато зусиль на відновлення занедбаної у радянські часи Харківської
мікологічної школи. Зокрема, ініційовано масштабні дослідження інвентаризації мікобіоти України,
відновлено роботу мікологічного наукового гербарію Харківського університету CWU-Myc, за його
сприяння налагоджено плідну співпрацю з мікологами 25 країн світу.
Очолювана В.І.Глущенком кафедра динамічно розвивається й традиційно займає високі позиції
у загальноуніверситетському та факультетському рейтингу кафедр. Під керівництвом В.І.Глущенка
співробітниками кафедри було захищено кілька дисертацій за спеціальностями «мікологія» та
«фітопатологія». За результатами роботи В.І.Глущенка було нагороджено почесною відзнакою
«Відмінник освіти України».
Світла пам'ять про Василя Івановича Глущенка назавжди залишиться у серцях його колег і
учнів.

Вип. 21, №1112, 2014р.
Issue 21, №1112, 2014

